
För dig som avslutat en tidsbegränsad anställning som 
varat i minst 2 år, men inte mer än tre år.

Dina förmåner
Här kan du läsa om det stöd som Trygghetsstiftelsen erbjuder dig som har 
haft en tidsbegränsad anställning som löpt ut och som har varat under 
minst två år hos en statlig arbetsgivare. Din anställning ska ha löpt ut efter 
den 1 januari 2015 då avtal om omställning började gälla.

Jobbsökaraktiviteter och individuellt stöd
Trygghetsstiftelsen stödjer dig i ditt arbete att hitta 
en ny sysselsättning.

När din arbetsgivare har skickat en anmälan till 
Trygghetsstiftelsen om att din tidsbegränsade an-
ställning löper ut kan vi boka en tid för ett möte. 
Du får träffa en av Trygghetsstiftelsens rådgivare 
på ett planeringssamtal. På samtalet identifierar ni 
tillsammans ditt nuläge med yrkeserfarenhet och ut-
bildningsbakgrund och dina tankar om framtiden. 
Ni diskuterar hur Trygghetsstiftelsen kan stödja dig 
på bästa sätt för att öka dina möjligheter på arbets-
marknaden och hitta den snabbaste vägen till ett nytt 
jobb. Efter planeringssamtalet har du rätt till stöd 
under maximalt sex dagar, eller 12 halvdagar. Du 
kan då få jobbcoachning eller genomföra olika slags 
jobbsökaraktiviteter som du har behov av. Du har 
också möjligheten att få starta eget-rådgivning. Du 
kan även anmäla dig till Trygghetstiftelsens rekry-
teringsservice. Allt med syfte att stödja ett snabbt 
återinträde på arbetsmarknaden.

Om du fortfarande är utan sysselsättning sex må-
nader efter det att din tidsbegränsade anställning 
löpt ut är du välkommen på ett uppföljningssamtal.

Tjänstledighet
För att du så snabbt som möjligt ska kunna hitta 
en ny sysselsättning har du rätt att vara tjänstledig 
utan löneavdrag så att du kan genomföra ett plane-
ringssamtal tillsammans med Trygghetsstiftelsen. 
Detta gäller under sista månaden av din anställning.

Företagshälsovård
Du har rätt till företagshälsovård fram till din sista 
anställningsdag. Därefter har du rätt att slutföra på-
började insatser som arbetsgivaren redan har betalat.

Tid i avtal om omställning
För dig som haft en tidsbegränsad anställning är ram-
tiden för dina förmåner som beskrivs här fyra år från 
och med dagen efter det att anställningen löpte ut.

For information in English, 
please go to www.tsn.se

Läs mer på www.tsn.se eller kontakta oss på 08-613 14 00.
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